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20.10.

21.10.

22.10.

23.10.

24.10.

25.10.

26.10.

18.00 - féria

+ Peter Flaška

27.10.

28.10.

29.10.

30.10.

31.10.

1.11.

2.11.

VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

18.00 - Sv. Šimona a Júdu, apoštolov

7.00 - féria

7.00 - féria

+ Ján Fodor, rodièia a brat Jozef

18.00 - féria

18.00 - féria

+ Anna Kostúrová a starí rodièia

+ Drahoslav Valent

+ Anna Kremnická a dcéra Anna

+ Pavol Dobrík

7.30 - Panny Márie v sobotu

18.00 - Sv. Jána Kapistránskeho, kòaza

+ Helena a František Patráš a Jolana

18.00 - Sv. Antona Márie Clareta, biskupa

+ Anna Bittnerová a syn Jozef

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY 13.10. - 9.11.2014

13.10.

14.10.

15.10.

16.10.

17.10.

18.10.

19.10.

18.00 - Svätej Hedvigy, reho¾níèky

18.00 - Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa

Poïakovanie za Božie požehnanie
pre rodinu Turèanovú

29. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

+ starí rodièia Bobákovci a Šípkovci

7.30 - Svätého Lukáša, evanjelistu

7.00 - Svätej Terézie od Ježiša (z Avily)

+ František Flaška

18.00 - Sv. Kalixta I., pápeža a muèeníka

+ Ján Jamrich

+ Ivan Streèok

9.00
Za všetkých farníkov 

Jozef Kuneš, farár
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9.00 - Za všetkých farníkov
15.00 - Za všetkých zosnulých (cintorín)

+ Ján Mojžiš

3.11.

4.11.

5.11.

6.11.

7.11.

8.11.

9.11.

HODOVÁ SLÁVNOS� - SV. MARTINA

18.00 - féria

7.30 - Panny Márie v sobotu

10.00
Za všetkých farníkov

+ František Balko

Poïakovanie a prosba o Božie
požehnanie Ivana Barlu s rodinou

SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Október 2014

30. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

18.00 - Sv. Karola Borromea, biskupa

7.00 - Svätého Imricha

18.00 - féria

+ Irena a Ján Stanko

Poïakovanie za Božie požehnanie

+ rodièia Emília a Matúš Mrva

18.00 - Sv. Martina de Porres, reho¾níka

+ Peter Turèan

9.00
Za všetkých farníkov

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši

DETSKÉ SV. OMŠE - Každý piatok

MILÍ SPOLUOBÈANIA,

nebadane ale isto sa k nám vkráda jeseò a s òou aj ve¾ké upratovanie okolia našich príbytkov, 
polí, lúk a záhrad. Ako už neraz z tohto miesta, opä� sa musím pristavi� pri problematike odpadov, 
pretože nám dos� znaène narástla hmotnos� vývozov komunálnych odpadov. Pri námatkovej 
kontrole sme si všimli pár negatívnych trendov, ktoré je nutné zmeni�. 

Zistili sme, že pri zbere komunálneho odpadu je ve¾a zložiek, ktoré do kukanádoby nepatria. V 
posledných mesiacoch sa tam objavuje  ve¾a biologicky rozložite¾ného odpadu. V nádobách sme 
videli napr. jablká, zelinu z po¾a, šatstvo, atï. Tento odpad sa dá kompostova�, jablká zomlie� a 
vylisova�, môžete ma� z neho úžitok v podobe hnojiva, š�avy. Obleèenie je ešte využite¾né èi už na 
nosenie alebo na výrobu handier. Tieto zložky nám zbytoène spôsobujú nárast výdavkov za odvoz 
odpadu z obce, naša lenivos� nás stojí peniaze.

Zhrniem znovu systém zberu a separovania zložiek odpadu. V našej obci separujeme 
nasledovné zložky odpadu: Papier, ktorý nespotrebujete vo vlastných vykurovacích zariadeniach, 
zbierame minimálne dvakrát do roka, kontajner býva pristavený pred školou. Plasty odvážame raz 
v mesiaci a do vriec sa dávajú plastové f¾aše, igelitové obaly a taktiež tetrapakové obaly z džúsov i 
mlieka. Na šiestich miestach v obci sú umiestnené kontajnery na sklo a pri nich nádoby na kovy a 
kovové obaly, plechovky. Ako vždy koncom októbra a apríla urobíme zber elektroodpadov a 
použitých pneumatík. Dvakrát v roku na jar, a na jeseò, prebieha zber ve¾koobjemového odpadu 
do ve¾kokapacitných kontajnerov.

Aj napriek osvete v oblasti separovaného zberu  odpadov v našej krajine stále rastie podiel 
zmiešaného komunálneho odpadu na úkor separovaného zberu. Je potrebné si uvedomi�, že èím 
viac zložiek odpadu vyseparujeme, tým menej vyprodukujeme zmiešaného komunálneho odpadu, 
a tým menej zaplatíme za jeho uskladnenie. Peòažné prostriedky vybrané od vás obèanov ako 
poplatok za komunálny odpad nepokrývajú náklady, ktoré obec platí za zber a uskladnenie odpadu. 
Pevne verím, že si všetci uvedomíme, že rozumným nakladaním s odpadmi môžeme ušetri� nielen  
financie, ale hlavne prostredie, v ktorom žijeme a budú ži� i ïalšie generácie.

S prichádzajúcou jeseòou si vždy zvláš� všímame tých, ktorí prežívajú jeseò svojho života. Už 
teraz sa teším  a týmto pozývam na každoroèné stretnutie jubilantov, ktorí sa v tomto roku dožili èi 
dožijú okrúhleho životného jubilea. Stretnutie s našimi obèanmi, ktorí majú 70, 75, 80, 85 rokov sa 
uskutoèní vo štvrtok 23. októbra 2014 o 11.00 hod. v kres�anskom dome a viem, že to opä� bude 
ve¾mi príjemný zážitok.

pokraèovanie na 2. strane...
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
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...pokraèovanie z 1. strany

Prorok v knihe kníh píše: „Aká krásna je múdros� starcov.“ Preto vám všetkým prajem, aby ste si 
našli èas pre svojich otcov, matky, dedkov, babky èi príbuzných, aby ste s nimi prehodili pár slov a 
strávili s nimi krásne chvíle. A objavili múdros� starcov.

Ing. Michal Kukuèka,
starosta obce

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

VO¼BY DO MIESTNEJ SAMOSPRÁVY

Dòa 24.9.20104 o 18:15 sa uskutoènilo prvé zasadnutie miestnej volebnej komisie, ktorá je aj 
okrskovou volebnou komisiou pre komunálne vo¾by starostu a poslancov do Obecného 
zastupite¾stva v Podkoniciach. Bude ma� 5 èlenov:

- Branislav Homola (KDH)......................................... predseda
- Mgr. Zdenka Polónyová (vymenovaná starostom).. podpredseda
- Viera Kostúrová (KSS).............................................èlen
- Ivan Budaj (LSNS)................................................... èlen
- Alena Vrábová (Smer)............................................. èlen
- Jana Gregorová....................................................... zapisovate¾ka

Je to najnižší poèet èlenov volebnej komisie, ktorý môže by�- je to preto, že do miestnej volebnej 
komisie môže delegova� svojho zástupcu iba tá politická strana, ktorá podala kandidátne listiny do 
obecného zastupite¾stva (nestaèí len na starostu). V našej obci to boli 4 politické strany, 
chýbajúceho èlena vymenoval starosta obce.

Miestna volebná komisia na svojom prvom zasadnutí urèila dohodou predsedu a podpredsedu 
a preskúmala kandidátne listiny politických strán a hnutí a nezávislých kandidátov na poslancov 
obecného zastupite¾stva a starostu obce. Rozhodla, že všetky kandidátne listiny sú v zmysle §17 
zákona SNR è.346/1990 Zb. v poriadku a zaregistrovala všetkých kandidátov na poslancov 
obecného zastupite¾stva a starostu obce.

Nižšie sú uvedení kandidáti na starostu obce a poslancov obecného zastupite¾stva tak, ako 
budú uvedení aj na hlasovacom lístku.

Vo¾by sa uskutoènia 15. novembra 2014 v sobotu od 7:00 do 20:00 hod. - to je rozdiel oproti 
iným vo¾bám, nezabudnite na to!!!

Chcem pripomenú�, že hlasovanie je tajné a voliè musí hlasovacie lístky upravi� v priestore 
urèenom na úpravu hlasovacích lístkov. Pre zachovanie tajnosti hlasovania si voliè upraví 
hlasovací lístok sám (nie s manželkou, milenkou a pod.). Iba pre telesnú vadu, alebo voliè ktorý 
nemôže (nevie) èíta� a písa� má právo vzia� si so sebou iného volièa, v žiadnom prípade nie èlena 
volebnej komisie.

Ak majú niektorí obèania - volièi zo závažných, najmä zo zdravotných dôvodov záujem o vo¾bu 
do prenosnej volebnej urny, staèí to oznámi� ktorémuko¾vek èlenovi volebnej komisie v deò volieb.

Dúfam, že volieb sa zúèastní èo najvyšší poèet volièov, aby poslanci aj starosta mali za sebou 
silný mandát pre svoju prácu.

Š�astnú ruku pri volebnej urne vám praje predseda miestnej aj okrskovej volebnej komisie

Branislav Homola

ŠPORT

FUTBAL

Po vlaòajšej nevydarenej sezóne sa zdalo, že naše futbalové mužstvo zostúpi do najnižšej 
okresnej sú�aže, ale v hodine dvanástej sa predsa len rozhodlo, že aj v tomto roèníku hráme 
I. triedu a teda najvyššiu okresnú sú�až. Na zaèiatku preto stála pred výborom futbalového klubu 
nároèná úloha, keï sme museli posklada� káder mužstva tak, aby bol v sú�aži konkurencie-
schopný. V prvých zápasoch bola ešte evidentná nezohratos�  a h¾adanie optimálnej zostavy,  no 
po posilnení a stabilizácii hráèskej základne sa pomalièky dostavujú výsledky i dobrá hra a všetci 
veríme, že sa postupne prehryzieme do vyšších poschodí tabu¾ky. 

Výsledky nášho mužstva v jesennej èasti:

10.Kolo FK Podkonice  -  OFK Slovan Valaská 2 - 0
9.Kolo Mlados� Luèatín  -  FK Podkonice 2 - 2
8.Kolo FK Podkonice  -  ŠK Selce 1 - 4
6.Kolo Sokol Braväcovo  -  FK Podkonice 3 - 1
5.Kolo FK Podkonice  -  Tatran Èierny Balog 2 - 1
4.Kolo FK 1928 Jasenie  -  FK Podkonice 3 - 1
3.Kolo FK Podkonice  -  Partizán Osrblie 2 - 2
2. kolo ŠK Sokol Jakub  -   FK Podkonice         4 - 0
1. kolo     FK  Podkonice  -  ŠK OPL Poniky         1 - 2

Tabu¾ka po 10. kole

# Meno tímu Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 Sokol Braväcovo 9 7 1 1 28:15 22
2 TJ ŠK Sokol Jakub 9 6 2 1 23:7 20
3 ŠK Selce 8 5 1 2 25:13 16
4 Sokol Nemecká 10 5 1 4 20:16 16
5 OFK Slovan Valaská 10 4 4 2 11:7 16
6 Mlados� Luèatín 9 4 2 3 16:17 14
7 Družstevník Strelníky 9 3 4 2 14:11 13
8 FK 1928 Jasenie 10 4 1 5 13:22 13
9 ŠK OPL Poniky 10 3 2 5 15:20 11
10 Partizán Osrblie 10 2 4 4 15:21 10
11 Tatran Èierny Balog 8 2 2 4 11:12 8
12 FK Podkonice 9 2 2 5 12:21 8
13 FK 1934 Brusno "B" 10 1 4 5 7:19 7
14 ŠK Hronec 9 1 2 6 10:19 5
 
Do konca jesennej èasti ešte naše mužstvo odohrá nasledovné stretnutia:

Kolo Dátum Èas Domáci Hostia                         
11.Kolo 12.10.2014 14:30 Sokol Nemecká FK Podkonice
12.Kolo 19.10.2014 14:00 FK Podkonice Družstevník Strelníky
13.Kolo 25.10.2014 14:00 FK 1934 Brusno "B" FK Podkonice
7.Kolo 02.11.2014 13:30 FK Podkonice ŠK Hronec

.

.

-mk-
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Vyhlásenie kandidatúry pre vo¾by starostu obce v obci PODKONICE 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Podkoniciach pod¾a § 23 zákona SNR è. 346/1990 Zb. o vo¾bách 
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre vo¾by starostu 
obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Juraj BARLA, 57 r., živnostník, Podkonice è.d. 341,
nezávislý kandidát

2. Michal BUDAJ, 29 r., SZÈO, Podkonice è.d. 252, 
¼udová strana Naše Slovensko

3. Ján CHABAN, Ing., 60 r., súkromný podnikate¾, Podkonice è.d. 346,
nezávislý kandidát

4. Michal KUKUÈKA, Ing., 38 r., starosta obce, Podkonice è.d. 183, 
Kres�anskodemokratické hnutie

5. Michal VRÁB, Ing., 33 r., majite¾ reklamnej agentúry, Podkonice è.d. 227, 
nezávislý kandidát

V Podkoniciach, 24.09.2014
Branislav Homola

predseda volebnej komisie

Vyhlásenie kandidatúry pre vo¾by poslancov obecného zastupite¾stva v PODKONICIACH
15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v PODKONICIACH pod¾a § 18  zákona SNR è. 346/1990 Zb. o 
vo¾bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre vo¾by 
poslancov obecného zastupite¾stva zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Ivan BARLA, Ing. Mgr., 49 r., riadite¾ spoloènosti, Podkonice è.d. 357, 
Kres�anskodemokratické hnutie

2. Michal BUDAJ, 29 r., SZÈO, Podkonice è.d. 252,
¼udová strana Naše Slovensko

3. Miroslav BUDAJ, Ing., 50 r., podnikate¾, Podkonice è.d. 238, 
Kres�anskodemokratické hnutie

4. Martin BURIAN, 31 r., technicko-administratívny pracovník, Podkonice è.d. 233, 
nezávislý kandidát

5. Ján CHABAN, Ing., 60, podnikate¾, Podkonice è.d. 346, 
Kres�anskodemokratické hnutie

Október 2014 Október 2014

V PODKONICIACH RASTÚ SILNÍ CHLAPI

Peter sa chystá zakonèi� túto úspešnú sezónu na MEGA GYM CUP Richòava. Ak ho chcete 
podpori�, môžete ho vidie� neda¾eko Banskej Štiavnice 18. októbra 2014 v sobotu o 8:00 hod. 

Peter, držíme ti palce, aby si obhájil svoju silnú pozíciu!
Ing. Michal Vráb

PODUJATIA

Náš rodák, uèite¾ telesnej výchovy Peter Polóny znovu ukázal, 
že v Podkoniciach rastú silní chlapi! Vo Vojenskom športovom 
centre Dukla v Banskej Bystrici 21. septembra 2014 mu ušlo prvé 
miesto iba o pár sekúnd. Domov doniesol striebornú medailu a 
chystá sa na ïalší pretek v polovici októbra.

Sú�až bola rozdelená na tri èasti:

1. základné kolo absolvoval každý sú�ažiaci
2. do druhého kola postupila už len polovica najlepších
3. finálové kolo absolvovalo 5 najlepších z každej kategórie

Foto: Jaroslav KostúrSPOLOCENSKÁ KRONIKA

55. rokov

Lýdia Turèanová (è.d. 330)

Petra Barlová & Juraj Dávid - Podkonice - 27.9.2014
UZAVRELI

MANŽELSTVO

50. rokov

Mária Vajdová (è.d. 288)

75. rokov

Anna Patrášová (è.d. 280)

Anna Oèenášová (è.d. 290)

OPUSTILI NÁS Libor Oèenáš (è.d. 160) - 52 rokov



Foto: Ing. Jaroslav Kostúr
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RODINA

svojim správaním a názormi trvale uviazli v etape dospievania, v akejsi nebezpeènej zmesi 
schopností dospelého èloveka a detinskej nezodpovednosti. Niektorí z nich sú poškodení 
užívaním omamných návykových látok. Ale aj mnohí z tých, ktorí žijú bez drog, považujú svoju 
prácu buï za pôžitok z vlastného ega alebo za drinu podstúpenú kvôli „vreckovému", 
nevyhnutnému na uspokojovanie svojho zábavného životného štýlu. Mnohí z nich žijú ako bezcitní 
narcisy, skoro vôbec alebo len ozaj málo sa starajú o svojich rodièov alebo deti, ak sa nejaké 
rozhodnú ma�. Niekedy si až tragicky pestujú a udržujú svoje chybné návyky z detstva. Z nejakého 
dôvodu jednoducho nikdy celkom nedospeli.

Je jasné, že èas� takýchto mladých ¾udí je doráòaná tým, že strávili svoje detstvo v nefunkèných 
rodinách (alkoholizmus rodièa, fyzické násilie, psychické deptanie, krutá chudoba, zneužívanie...).

Ale zároveò je zarážajúce, že dnes existuje výrazné percento mladých ¾udí s vážnymi 
problémami, ktorí pochádzajú z normálnych rodín. Zdá sa, že v našej spoloènosti sa stiera rozdiel 
medzi normálnym a nefunkèným. Alebo povedané „múdrejšími" slovami, akási subtílna disfunkcia 
nahlodáva ve¾ké množstvo typických stredostavovských normálnych rodín.

Rastú bez toho, aby dozrievali

Dôsledky vidno všade okolo nás. Deti dnes vyrastajú v zaneprázdnených rodinách, kde otec a 
matka žijú spoloène (to sú tí š�astnejší), život je pohodlný a fyzicky bezpeèný, každý èlen rodiny si 
užíva hojné potešenia úspešného životného štýlu. Cez to všetko neskôr v období dospievania a 
rannej dospelosti pustoší život mladých ¾udí z týchto rodín alkohol a iné drogy, bolestný a trvalý 
manželský nesúlad, detinská nezodpovednos�, nedostatok ideálov a životných ambícií, 
bezcie¾nos�, nestabilita v zamestnaní, bezoh¾adná honba za rozkošami, problémy so zákonom, 
nejasnosti a pochybnosti o sebe samých èi priamo sebanenávis�, niekedy dokonca so 
samorvažednými sklonmi.

Èo sa to dnes vlastne deje v našich normálnych rodinách strednej vrstvy, ktoré sú zodpovedné 
za takéto problémy? Èo sa doma deje (alebo nedeje), že deti rastú bez toho, aby dozrievali, že sa z 
nich stávajú dospeláci, ktorým chýba dostatoèná súdnos�, vô¾a a svedomie, aby si dokázali 
správne usporiada� život?

...pokraèovanie v budúcom èísle

Jozef Kuneš

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

6. Tomáš KME�, Mgr., 38 r., štátny zamestnanec, Podkonice è.d. 297,
SMER - sociálna demokracia

7. Ivan KOSTÚR, 40 r., organizátor, Podkonice è.d. 332, 
Komunistická strana Slovenska

8. Jaroslav KOSTÚR, Ing., 34 r., technik v automobilovom priemysle, Podkonice è.d. 381 
nezávislý kandidát

9. Jozef KOSTÚR, 55 r., technik, Podkonice è.d. 220,
SMER - sociálna demokracia

10. Katarína KOSTÚROVÁ, Mgr., 33 r., predsedníèka PD, Podkonice è.d. 326, 
Kres�anskodemokratické hnutie

11. ¼ubomír OÈENÁŠ, 54 r., vedúci pracovník, Podkonice è.d. 269,
SMER - sociálna demokracia

12. Oliver OÈENÁŠ, JUDr., 35 r., právnik, Podkonice è.d. 334,
nezávislý kandidát

13. Peter POLÓNY, Mgr., 33 r., uèite¾, Podkonice è.d. 327,
SMER -  sociálna demokracia

14. Tomáš TURÈAN, 29 r., živnostník, Podkonice è.d. 330,
SMER - sociálna demokracia

15. Michal VRÁB, Ing., 33 r., majite¾ reklamnej agentúry, Podkonice è.d. 227, 
nezávislý kandidát

V Podkoniciach, dòa 24.09.2014
 Branislav Homola

 predseda volebnej komisie

POH¼ADY DO DNEŠNEJ RODINY - 1
pod¾a Jamesa B. Stensona

„20-30-tnici" v �ažkostiach

Na pracovisku, vo svojej mestskej štvrti èi v obci 
stretávame mladých ¾udí, ktorí majú cez dvadsa� rokov a 
sú nezrelí a nerozhodní, poddajní a nezodpovední, 
rozpaèití oh¾adom seba samých i svojej vlastnej 
budúcnosti. V urèitom odbore môžu by� aj technicky 
zdatní a udržia si slušne platenú prácu, ale ich osobný èi 
manželský život je v troskách. Zdá sa, že títo mladí ¾udia 
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DETSKÝ TÁBOR - ŠTIAVNICKÉ BANE

Posledný prázdninový týždeò sme boli s de�mi v letnom kres�anskom tábore v obci Štiavnické 
Bane, ktorá sa nachádza v krásnom prostredí plnom tajchov len kúsok od Banskej Štiavnice. Boli 
sme ubytovaní v peknom penzióne Assisi v blízkosti jazera Evièka, kde nám tety kuchárky každý 
deò vyvárali.

Deti sme si rozdelili do skupín, prièom každá si vymyslela vlastný pokrik a erb. Tábor trval pä� 
dní a každý deò sme im pripravili pestrý program. Napríklad v pondelok sme hrali športové hry na 
miestnom futbalovom ihrisku, v utorok ráno sme boli na omši v kaplnke a potom sme boli na exkurzii 
v bani, èo sa de�om ve¾mi páèilo. Veèer sme mali talentovú sú�až, kde každý ukázal, èo vie. V stredu 
ráno sme boli na omši v kostole a potom sme hrali rôzne hry prevažne dnu, keïže nám neprialo 
poèasie. Poobede sme boli na exkurzii v miestnej škole, kde sa vyuèuje sokoliarstvo, èo bolo ve¾mi 
zaujímavé. Veèer nás prišiel pozrie� pán farár z Priechoda a náš bývalý pán farár Norbert Ïurdík, 
ktorý pôsobí na neïalekej fare v Štefultove. Vo štvrtok sme sa boli kúpa� na kúpalisku vo Vyhniach 
a veèer sme sa boli èlnkova� na jazere Poèúvadlo. V piatok ráno sme sa museli rýchlo pobali� 
pretože nás ešte èakal dlhý deò, ale ešte pred odchodom bolo vyhodnotenie izieb. Vyhrala izba 
dievèat. Potom sme vyrazili do Banskej Štiavnice. Najprv sme sa zastavili v kaštieli Antol, z èoho 
boli deti nadšené. Potom sme sa vybrali na známu štiavnickú kalváriu, odkia¾ bol krásny výh¾ad a 
nakoniec sme sa boli prejs� centrom Banskej Štiavnice, kde sme nakúpili suveníry a išli sme 
domov.

Tábor sa teda nakoniec podaril na výbornú. A preto chcem poïakova� všetkým animátorom: 
pánovi starostovi, Lucke Booczovej, Jurajovi Kostúrovi a Martinovi Halajovi, ïalej pánovi farárovi, 
všetkým sponzorom a de�om, pretože bez nich by to nebolo možné zorganizova�.

Ïakujem a dúfam, že sa vidíme aj budúci rok. Tešíme sa!

Majka Homolová

PODUJATIA
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SEPTEMBER V ŠKOLE

Dòa 26.9. sme boli na výstave Noc výskumníkov, ktorá bola v nákupnom centre Európa SC. 
Deti si mohli chyti� blesk, vyplnili kvíz o medveïoch, skúmali elektromagnety, vyrábali elektrinu na 
stacionárnom bicykli èi vyhrali v sú�aži stavebnice Merkúr. Na spiatoènej ceste sme sa zastavili pod 
Pamätníkom SNP, kde prebiehal Deò polície. Žia¾, len okrajovo sme videli policajné koníky. Deti sa 
pofotili na policajných motorkách a obdivovali rôzne dopravné prostriedky, ktoré využíva polícia.

V OKTÓBRI PRIPRAVUJEME:

9.10. - jazda na koníkoch o 16:00 hod.

10.10. - šarkaniáda o 16:30 hod.

- gratulovanie jubilantom v kres�anskom dome

- jablková brigáda

29.10 - tekvicová slávnos� o 16:30 hod.

Mgr. Zuzana Dobríková, riadite¾ka ZŠ s MŠ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

DETSKÉ SV. OMŠE

Pozývame všetky deti, ich rodièov, starých rodièov a všetkých ostatných na detské sv. omše, 
ktoré budú býva� každý piatok o 18:00 hod. Zaujímavé postrehy z kázne p. farára Jozefa Kuneša, 
trefné odpovede tých najmenších, detský spev, èi úsmev - tieto momenty môžu by� povzbudením 
pre každého, keï sa zaène pozera� na veci jednoduchšie - cez detské oko.

Ak máte radi spev a hudbu, príïte, alebo pošlite svoje ratolesti na skúšky, ktoré budú býva� na 
fare vždy v piatok o 17.00 hod. pred sv. omšou, prípadne aj cez týždeò pod¾a dohody detí. Nauèíme 
sa spieva�, hra� èi ukazova� vždy nieèo nové a prispejeme tak ku spestreniu liturgie v kostole.

Tešíme sa na stretnutie v prvých laviciach už tento piatok.

Ing. Jaroslav Kostúr

FARSKÉ OKIENKO
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